
 MRSAدرباره 

MRSA چیست؟ 

معموالً ما  ما یا در بینی ما وجود داشته باشد. جلدعادی است که ممکن روی  hباکتری نوع استافیلوکوکوس اورئوس
بی ضرر شوند.  جلدیتوانند موجب عفونت و در کل عفونت های بعضی اوقات آنها میشویم اما متوجۀ موجودیت آنها نمی

عفونت، ممکن است موجب ابتال به عفونت  مقابلدر افراد مبتال به سیستم دفاعی ضعیف در  مخصوصاً در موارد نادر، 
 کرد. تداویتوان با آنتی بیوتیک ا را میهای شدید شوند. عفونت های مربوط به این باکتری

. بنابراین به استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به انواع اصلی آنتی بیوتیک ها غیر واکنشی )مقاوم( هستند برخی از انواع
آن است که  MRSAشود. مشکل اوم در برابر متی سیلین( گفته میمقاستافیلوکوکوس اورئوس ) MRSA ااین باکتری

 از آنتی بیوتیک ها نیاز دارد. ا بسیار دشوار است و به انواع خاصاین باکترینسبت عفونت های ایجاد شده  معالجه

اینقدر نگران   هستیم؟ MRSAچرا ما 

د، باید از شو مصونیت ضعیف موجب عفونت های شدیددر افراد دارای سیستم مخصوصاً تواند می MRSAاز آنجا که 
و خانه سالمندان جلوگیری کرد. همیشه تعداد افراد آسیب پذیر و حساس زیاد  شفاخانهاز قبیل  گسترش آن در محیط های

 است و ما باید تا حد امکان از آنها محافظت کنیم.

 یابد؟ می گسترش MRSAچگونه 

مانند  که از نزدیک با یکدیگر تماس دارند، قیم با افراد، و بیشتر بین افراداز طریق تماس مست MRSAاول،  مرحلهدر 
تواند برای مدت ا می. این باکتریاس با لباس خواب و لباس سرایت میکندتماس بین زن و شوهر، و نیز از طریق تم

 شک زنده بماند.طوالنی در گرد و غبار خ

 شوند؟ معاینه MRSAباید برای تشخیص  کدام افراد

اروی کار میکند، یا یا خانه سالمندان در ن شفاخانهقرار گرفته باشد و در یک  MRSAکه ممکن است در معرض  هر فرد
 شود. معاینه MRSAشده است، باید برای تشخیص  بستر صحی انستیتوتدر یک  مریضکه به عنوان  فرد

، باید MRSAکنند، در صورت احتمال قرار گرفتن در معرض مخصوصاً خوک ها کار میکه با حیوانات خانگی و  افراد
 شوند. معاینه MRSAبرای تشخیص 

 آنها مثبت است MRSA معاینهکه نتیجه  افراد

 شود؟ باشم، چی می MRSAاگر من ناقل 

در بدن شما وجود دارد، اما شما  MRSA ااست که باکتری هستید، به این معنی MRSAاگر تشخیص داده شد که شما ناقل 
 توانید این عفونت را به دیگران منتقل کنید.مریض نباشید، مینیستید. اما حتی اگر  مریض

 صحی انستیتوته در یک مالقات کنندیا  مریضباشید و به عنوان  MRSAدانید یا مشکوک هستید که ممکن ناقل اگر می
آسیب  مریضانشوند تا هستید. اقدامات احتیاطی انجام می MRSAآنجا باید مطلع شوند که شما ناقل  شده اید، کارکنان بستر

 پذیر به این عفونت مبتال نشوند.

یا می MRSAاگر من ناقل   توانم به محل کار خود بروم؟باشم، آ
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کنید. اقدامات احتیاطی پیشنهادی شفاخانه( یا با حیوانات خانگی کار نمی)خانه سالمندان یا  ی، اگر شما در خدمات صحیبل
استخدام یا  کودکستان، مکتبیک از افراد  بروند. الزم نیست هیچ کتبو م کودکستانتوانند به کودکان میرا رعایت کنید. 

 MRSAکنند( بدانند که شما ناقل ی/خانه سالمندان/با حیوانات خانگی کار مشفاخانهکه در  کننده شما )به غیر از افراد
 هستید.

 د.ند به طور عادی با دیگران در تعامل باشنتوان، میMRSAفراد مبتال به عفونت ا

 را دریافت خواهم کرد؟ کدام معاینات متعاقب، MRSAدر صورت ابتال به 

از بین به خودی خود  ا( خود صحبت کنید. ممکن است باکتریGPعمومی ) داکترهستید، باید با  MRSAاگر شما ناقل 
از  رهاییکنید، باید برای مریض یا با رمه های خوک کار مینباشد. اما اگر شما با افراد  ام کدام کاربرود و الزم به انج

 مجزا رجوع کنید(. پرگرافدرمان شوید )به  ااین باکتری

شوید. شما نباید بیش از حد الزم  بستر شده اید، باید در اطاق خود قرنطین شفاخانهمبتال هستید و در  MRSAاگر شما به 
توانید مالقات کرتی، دستکش و ماسک های طالیی میپوشند. شما میبا شما هستند،  زمان کهوارد بخش شوید. کارکنان 

 ااق دست های خود را با مواد ضد عفونی کننده و ضد باکتریاما آنها باید درست قبل از ترک اطکننده داشته باشید، 
 د.بشویند / پاک کنن

 شوند؟  معاینه MRSAاگر من ناقل باشم، آیا خانواده من باید برای تشخیص 

/خانه سالمندان شفاخانهکند یا در صحی یا با حیوانات کار میکنید در مرکز مراقبت های ه گی میکه با او زند اگر فرد
قرار بگیرید، توصیه میکنیم  معالجهخواهید تحت میشود. اگر شما  معاینه MRSAشده است، باید برای تشخیص  قبول

مبتال باشند، ممکن است شما  MRSAشوند. اگر هر یک از این افراد نیز به  معاینهکنند، ه گی میکه با شما زند ابتدا افراد
در خانواده باید به طور همزمان تحت  ادوباره به این عفونت مبتال شوید. به همین دلیل تمام افراد مبتال به این باکتری

 قرار بگیرند. معالجه

 توانم انجام دهم؟را میکار  یبرای جلوگیری از ابتال دیگران به عفونت، چ

های موجود  یده گیمناسب دست ها مهم ترین اقدام برای جلوگیری از گسترش عفونت است. زخم ها و بر حفظ الصحه
د آنها را به دیگران بدهید. حتماً شما وسایل شخصی هستند و نبای جان پاکو  پل ریشکنید و بپوشانید.  پاکرا  جلدروی 

 شما است. ندر گلو MRSAاگر عفونت  مخصوصاً گی آرنج سرفه/عطسه کنید، ه در قسمت خمید

 معاینهدرباره 

، و ناحیه نکنند. سوآب ها از انتهای سوراخ های بینی، پشت گلومعاینات از یک پنبه استفاده میبرای  نرسانو  داکتران
 شفاخانهمشخص شود. اگر شما در  معاینهکشد تا نتیجه گرفته میشوند. چند روز طول میکشاله ران و نیز از زخم ها 

 باشید. معاینه در قرنطینشده اید، باید تا زمان آماده شدن نتایج  بستر

 معالجهدرباره 

 معالجهشما مشخص خواهد کرد که  داکتردر بدن است.  MRSA ابرای حذف باکتری معالجه ، نوعMRSAناقل  معالجه
شما باید چگونه انجام شود. روند متداول آن است که شما بدن و موهای خود را با ضد عفونی کننده بشویید و از یک 

س ها را و لبا روجاییعالوه،  ا ها در آنجا وجود دارند. برآنتی بیوتیک در بینی استفاده کنید زیرا معموالً باکتری مرهم
 درجه( بشویید. 60 درجه حرارتباید هر روز )در 

مکمل  معالجهخاص را غرغره کنید.  یشو و شب یک دهان، شما باید هر روز صبح ندر گلو ادر صورت وجود باکتری
 کشد.روز طول می 5-10
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شود که بعد از سه، شش و ول انجام میشوند. توصیه میکنترات معاینهر یک، دو و سه هفته یکبار،  معالجهاز تکمیل  بعد
را  معالجهبه طور کامل از بین برود، باید چندین بار  ااوقات قبل از اینکه باکتری بعضیجدید بگیرید. ات معاینماه  12

 انجام دهید.

 

 مطالعات بیشتر

 :(Folkehelseinstituttet) اروین امه ع صحت انستیتوت
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